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Servicii de înregistrare  
fiscală a nerezidenților

Conform Codului de Procedură Fiscală, 
orice entitate nerezidentă care intră 
într-un raport juridic fiscal are obligația să 
obțină un număr de identificare fiscală din 
România („NIF”). 

Deși, obligația de înregistrare revine 
entităților nerezidente, atribuirea NIF-ului 
se poate face de către organul fiscal, la 
solicitarea plătitorului de venit. Rațiunea 
pentru care contribuabilul din România 
solicită înregistrarea nerezidenților 
este legată de obligația depunerii 
formularului 207 „Declarație informativă 
privind impozitul reținut la sursă/
veniturile scutite, pe beneficiari de venit 
nerezidenți”. 

Mai important este, însă, faptul că 
neobținerea NIF-ului îi poate împiedica 
pe contribuabili să solicite rambursarea 
impozitului cu reținere la sursă sau să 
obțină un certificat de atestare a plății 
impozitului reținut (necesar partenerului 
nerezident pentru scopuri de credit fiscal 
în statul său de rezidență).

De ce?
KPMG are o bună înțelegere a practicii actuale a autorităților fiscale din 
România, dobândită în urma asistenței acordate în vederea obținerii NIF-
ului pentru partenerii nerezidenți. 

Folosim această experiență în beneficiul clienților noștri pentru a oferi 
asistență specializată în gestionarea întregului proces de înregistrare 
fiscală:

Cum vă poate ajuta KPMG

Analiza plăților către nerezidenți pentru a identifica tranzacțiile 
ce fac obiectul impunerii la sursă;

Identificarea entităților nerezidente pentru care este necesară 
înregistrarea fiscală;

Furnizarea listei de documente necesare obținerii unui NIF;

Verificarea documentelor și pregătirea dosarului de 
înregistrare fiscală;

Reprezentare în fața autorităților fiscale (depunere dosar și 
ridicare certificat de înregistrare fiscală);

Întocmirea și depunerea formularului 207.
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